
 

 

  

कर्नाटकनत कंबनलन शर्ाती परवनर्गीच ेववधेर्क मजंरू 

कर्नाटकनत म्हशींच्र्न कंबनलन शर्ाती, तसेच बैलगनडन शर्ाती पुन्हन सुरू करण्र्नस परवनर्गी देणनरे 
ववधेर्क ववधनर्सभेरे् मंजरू केले आहे. ववधनर्सभेत सवा पक्नंच्र्न पनठ ंब्र्नरे् कंबनलन व बैलगनडन 
शर्ाती सुरू करण्र्नस मनन्र्तन देणनरे ववधेर्क मंजूर झनले.  
 

अललकड ेतनलमळर्नडूत बैलनंच्र्न जलीकट्टू खेळनलन परवनर्गी देणनरे ववधेर्क मंजरू केले होते. 
 

'द विव्हेन्शर् ऑफ कु्रएल्टी टू अ ॅनर्मल्स अ ॅक्ट, १९६०' र्न कनर्द्र्नत त्र्नसन ी सुधनरणन करणनरे 
ववधेर्क कर्नाटक ववधनर्सभेत मंजरू झनले आहे.  
 

हे ववधेर्क मनंडतनर्न पशुसंवधार् मंत्री ए.मंज ूर्नंर्ी सनंगगतले की, कंबनलन हन पनरंपररक लोकक्रीडन 
िकनर आहे व त्र्नत िनण्र्नंबनबत कू्ररतन दनखवली जनत र्नही, हन खेळ शतेकऱर्नंच्र्न श्रद्धनंशी 
नर्गडडत आहे. 
 

 

 

PSLV-C37 च ेऐनतहनलसक उड्डनण सरुू 

भनरतीर् अंतरनळ संशोधर् संस्थन (इस्त्रो) उद्र्न एकनचवेळी १०४ उपग्रह अवकनशनत सोडूर् र्वन 
जनगनतक ववक्रम िस्थनवपत करण्र्नच्र्न वनटेवर आहे. र्नमध्रे् १०१ ववदेशी आणण तीर् भनरतीर् 
उपग्रहनंचन समनवेश आहे. पोलनर सॅटेलनईट लनाँच व्हेईकल (पीएसएलव्ही) र्न स्वदेशी बर्नवटीच्र्न 
िक्ेपकनच्र्न सहनय्र्नरे् हे उपग्रह अवकनशनत सोडण्र्नत रे्तील.  
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आंध्र िदेशच्र्न श्रीहरीकोटन रे्थील सतीश धवर् अतंरनळ कें द्रनवरूर् पीएसएलव्ही-सी ३७ अवकनशनत 
झपेनवेल. पीएसलव्ही िक्ेपकनचे हे ३९ वे उड्डनण असूर् रॉकेटलन अनतररक्त मोटसा लनवण्र्नत 
रे्णनऱर्न एक्सएल िकनरनतील हे पीएसएलव्हीचे १६ उड्डनण  रेल.  
 

पीएसएलव्ही सी-३७ च्र्न मनध्र्मनतूर् िके्वपत करण्र्नत रे्णनऱर्न १०४ उपग्रहनंमध्रे् १०१ ववदेशी 
आणण तीर् भनरतीर् उपग्रह असतील.र्नमध्रे् अमेररकन, जमार्ी, इस्त्रनर्ल, कझनककस्तनर्, रे्दरलाँड, 

स्स्वत्झलडं आणण फ्रनन्स र्न देशनंच्र्न उपग्रहनंचन समनवेश आहे. 
 

एकनचवेळी िके्वपत करण्र्नत रे्णनऱर्न उपग्रहनंच्र्न संख्रे्मुळे ‘पीएसएलव्ही सी ३७’चे उड्डनण 
ऐनतहनलसक  रणनर आहे. एकनच उड्डनणनतूर् अगधकनगधक उपग्रह वनहूर् रे्ल्र्नस ित्रे्क 
उपग्रहनमनगील उड्डनणनचन खचा अत्र्ंत कमी होतो. र्नपूवी एकनच उड्डनणनतूर् अमेररकेरे् सवनागधक 
२९, तर रलशर्नर्े ३७ उपग्रह अवकनशनत पन वले आहेत. 
 

पीएसएलव्ही सी-३७कडूर् िके्वपत करण्र्नत रे्णनऱर्न १०४ उपग्रहनंमध्रे् भनरतनच्र्न तीर् उपग्रहनंचन 
समनवेश आहे. कनटोसॅट-२डी (वजर् ७३० ककलो), आर्एर्एस १ए आणण आर्एर्एस १बी (वजर् 
ित्रे्की ३० ककलो) अशी र्न उपग्रहनंची र्नवे आहेत.  
 

र्नपैकी कनटोसॅट-२डी हन कनटोसॅट मनललकेतील पनचवन अथा ऑब्झवेशर् उपग्रह असेल. ररमोट 
सेस्न्संग टेक्र्ॉलॉजी आणण अवकनशनतूर् पथृ्वीची छनर्नगचत्र ेपन ववण्र्नसन ी मुख्र्त्त्वेकरूर् 
कनटोसॅट-२डी चन वनपर केलन जनईल. र्न मनठहतीचन उपर्ोग मॅप अॅस्ललकेशन्स, र्नगरी व ग्रनमीण 
ववकनस आणण सुववधन व्र्वस्थनपर्नसन ी केलन जनईल. 
 

तर आर्एर्एस १ए र्न र्ॅर्ो उपग्रहनचन वनपर भववष्र्नतील िर्ोग, ववद्र्नथ्र्नंकडूर् तर्नर करण्र्नत 
रे्णनरे उपग्रह व अन्र् तंत्रज्ञनर्नसन ी केलन जनईल. 
 

आर्एर्एस १बी हनदेखील र्ॅर्ो उपग्रह असूर् आएएर्एस १ए र्ंतर तो अवकनशनत िक्ेवपत केलन 
जनईल. र्न उपग्रहनतील ररमोट सेस्न्संग कलर कॅ मेऱर्नचन वनपर उच्च क्मतेची छनर्नगचत्र े
कनढण्र्नसन ी करण्र्नत रे्ईल. 
 

भनरतीर् अंतरनळ संशोधर् संस्थेचे (इस्त्रो) िमुख र्न र्नत्र्नरे् ए.एस. ककरण कुमनर र्नंच्र्नकड े
पीएसएलव्ही सी-३७ मोठहमेची जबनबदनरी आहे. 
 



 

 

 

 

भनरत-चीर् सीमेवर तरै्नत होणनर ब्रम्होस क्ेपणनस्त्र 

सनमररक दृष्टीकोर्नतूर् अनतशर् महत्त्वनच्र्न असलेल्र्न अरुणनचल िदेशनत ब्रम्होस के्पणनस्त्रनची 
अत्र्नधुनर्क आवतृ्ती तैर्नत करण्र्नचन कें द्र सरकनररे् मनगील वर्षी घेतलन होतन. 
 

भनरतीर् लष्करनच्र्न एकन रेस्जमेंटकड ेब्रम्होस के्पणनस्त्रनची र्वी आवतृ्ती देण्र्नत रे्णनर आहे. 
भनरतनच्र्न र्व्र्न रेस्जमेंटकड ेजवळपनस १०० क्ेपणनस्त्र,े ट्रकवर तैर्नत असलेली पनच लनाँचर आणण 
आवश्र्क असलेले हनडावेअर-सॉफ्टवेअर असणनर आहेत. र्नवर भनरतीर् लष्करनकडूर् ४ हजनर 
३०० कोटी रुपरे् खचा करणनर आहे. 
 

ठहमनचल भनगनत तैर्नत ब्लॉक-३ आवतृ्तीत अत्र्नधुनर्क गनर्डन्स र्ंत्रणन आहे. र्नमुळे के्पणनस्त्र 
आवनजनच्र्न तीर्पट अगधक वेगनरे् झपेनवरू् लक्ष्र् भेद ूशकते. र्नमुळे पवातीर् भनगनंमनगे 
असलेल्र्न लक्ष्र्नंवरही हल्लन चढवलन जनऊ शकतो. चीर्लन शह देण्र्नसन ी भनरतनकडूर् सीमनवती 
भनगनत अरे्क र्वे रस्ते तर्नर करण्र्नत आले आहेत. 
 

 

 

इंग्लंड कसोटी संघनच्र्न कणाधनरपदी रूट 

इंग्लंड कक्रकेट कसोटी संघनच्र्न कणाधनरपदी जो रूट र्नची नर्वड करण्र्नत आली आहे. इंग्लंड व 
वेल्स कक्रकेट मंडळनरे् ही मनठहती ठदली. अ ॅललस्टर कुक र्नरे् कणाधनरपदनचन रनजीर्नमन ठदल्र्नर्तंर 
उपकणाधनर रूट हन कणाधनर होईल अशीच चचना होती. 
 

कुकरे् ५९ कसोटी सनमन्र्नंमध्रे् इंग्लंडचे रे्ततृ्व केले होते. कुक हन फलंदनज म्हणूर् कसोटीत 
खेळत रनहणनर आहे. कसोटी संघनच्र्न उपकणाधनरपदी अष्टपैलू खेळनडू बेर् स्टोक्स र्नची 
नर्र्ुक्ती करण्र्नत आली आहे. 
 

 

 

भनरतीर् अलभरे्तन देव पटेललन 'बनफ्टन' पुरस्कनर 



 

 

७० व्र्न ब्रब्रटीश अकनदमी गचत्रपट पुरस्कनर (बनफ्टन) सोहळ्र्नत ठदग्दशाक डलेमर्र् शजलै र्नंच्र्न 
'लन लन लाँड' गचत्रपटनलन सवनागधक पनच पुरस्कनर लमळनले. तर, भनरतीर् अलभरे्तन देव पटेललन 
'लनर्र्'सन ी सवोत्कृष्ट सहनय्र्क अलभरे्त्र्नचन पुरस्कनर लमळनलन. 
 

बनफ्टन पुरस्कनरनंमध्रे् बनजी मनरणनऱर्न लन लन लाँड हन गचत्रपट २६ फेब्रुवनरीलन घोर्षणन होणनऱर्न 
ऑस्कर पुरस्कनरनंतही मजबूत दनवेदनर आहे.  
 

तसेच र्न पुरस्कनर सोहळ्र्नत एमन स्टोर्लन सवोत्कृष्ट अलभरे्त्रीचन पुरस्कनर देण्र्नत आलन. 
'मॅचेस्टर बनर् द सी' र्न गचत्रपटनतील भूलमकेसन ी केसी अफ्लेकलन सवोत्कृष्ट अलभरे्त्र्नचन 
पुरस्कनर लमळनलन. तर 'फेलसस' र्न गचत्रपटनसन ी ववर्ोलन डसे्व्हस सवोत्कृष्ट सहनय्र्क अलभरे्त्रीचन 
पुरस्कनर लमळनलन. 
 

 

 

पनककस्तनर्च्र्न पररनष्ट्र सगचवपदी िथमच मठहलेची नर्वड 

पनककस्तनर्च्र्न पररनष्ट्र सगचवपदी िथमच मठहलेची नर्वड करण्र्नत आली आहे. तेहलमर्न जजंुआ 
असे त्र्नंचे र्नव असूर् त्र्न एजनज अहमद चौधरी र्नंची जनगन घेतील. मनचाच्र्न पठहल्र्न 
आ वड्र्नत त्र्न पदभनर स्वीकनरणनर आहेत.  
 

इस्लनमनबनदच्र्न कनर्दे आझम र्न ववद्र्नपी नतूर् तसेच न्र्ूर्ॉका च्र्न कोलंब्रबर्न ववद्र्नपी नतूर् 
त्र्नंर्ी पदव्र्ुत्तर लशक्ण घेतले आहे. २०१५ पनसूर् त्र्न संर्ुक्त रनष्ट्रनमध्रे् पनककस्तनर्चे 
िनतनर्गधत्व करत आहेत.  
 

२०११ मध्रे् त्र्न पनककस्तनर्च्र्न पररनष्ट्र खनत्र्नच्र्न िवक्त्र्न होत्र्न. २०११ ते २०१५ र्न कनळनत 
त्र्न पनककस्तनर्च्र्न इटलीमधील रनजदतू होत्र्न. 
 

 

 

खगोल वैज्ञननर्कनंकडूर् १०० संभनव्र् बनह्य़ग्रहनंचन शोध 

वैज्ञननर्कनंर्ी १०० संभनव्र् बनह्य़ग्रह शोधूर् कनढले असूर् त्र्नत ८.१ िकनशवर्षे दरू अतंरनवर 
असलेल्र्न तनऱर्नभोवती कफरणनऱर्न ग्रहनचन समनवेश आहे. खगोल वैज्ञननर्कनंर्ी रॅडडअल व्हेलॉलसटी 
पद्धतीच्र्न वनपरनतूर् घेतलेली नर्रीक्णे सनदर केली आहेत. 



 

 

 

ग्रहनचे गरुूत्व हे तनऱर्नवर पररणनम करत असते र्न तत्त्वनवर आधनररत ही नर्रीक्ण पद्धत आहे. 
खगोलवैज्ञननर्कनंच्र्न मते ग्रहनची थरथर अभ्र्नसूर् तनऱर्नत नर्मनाण होणनरे गरुूत्वनचे बदल लक्नत 
रे्तनत.  
 

दोर् दशके रॅडडअल व्हेलॉलसटी तंत्रनरे् ग्रहशोधर्नचन िर्त्र् करण्र्नत आलन आहे. त्र्नत हवनईतील 
मोर्न ककर्न रे्थे डब्ल्र्ू एम केक वेधशनळेच्र्न 'केक १' र्न दहन मीटरच्र्न दबु्रबाणीवरील 
वणापंक्तीमनपी वनपरण्र्नत आलन आहे.  
 

र्न मनठहतीत एकूण ६१ हजनर मनपरे् असूर् १६०० तनऱर्नंचन त्र्नत समनवेश आहे. र्नची मनठहती 
जनहीर करूर् वैज्ञननर्कनंर्ी संभनव्र् बनह्य़ग्रहनंच्र्न संशोधर्नसन ी आणखी संधी उपलब्ध करूर् 
ठदली आहे. 
 

 

 

अस्स्थमज्जन ववकनरनवर ग्रीर् टी उपर्ुक्त 

अस्स्थमज्जेशी संबंगधत मस्ल्टपल मनर्लोमन व अमनर्लोर्डोलसस र्न रोगनंमध्रे् ग्रीर् टीमधील 
संर्ुग गणुकनरी  रते. असे ठदसूर् आले आहे.  
 

वॉलशगं्टर् ववद्र्नपी नतील संशोधर्नर्ुसनर एवपगॅलोकॅ टेसीर् ३ गॅलेट हे संर्ुग पॉललफेर्ॉल गटनतील 
असूर् ती ग्रीर् टीच्र्न पनर्नंमध्रे् आढळूर् रे्ते. ते मस्ल्टपल मनर्लोमन व अमनर्लोर्डोलसस र्न 
रोगनंर्ी ग्रस्त असलेल्र्न रुग्णनंर्न उपकनरक  रते.  
 

लनइट चेर् अमनर्लॉइडोलसस र्न रोगनत शरीरनच्र्न एकन भनगनतील िनतवपडं ववववध अवर्वनंमध्रे् 
पसरतनत, त्र्नत हृदर् व मूत्रवपडंनचन समनवेश असतो. र्नत लनइट चेर् अमनर्लॉइडोलससचन उलगडन 
आवश्र्क होतन व त्र्नवर ग्रीर् टीमधील संर्ुग कसे कनम करते हे समजते.  
 

लनइट चेर् अमनर्लॉइडोलसस अस्स्थमज्जन रोगनच्र्न रुग्णनंमधूर् वेगळे कनढले गेले. व र्ंतर 
त्र्नवर ग्रीर् टीमधील संर्ुगनचे वेगवेगळे िर्ोग करण्र्नत आले. एवपगॅलोकॅ टेसीर् ३ गॅलेट र्न 
संर्ुगनचन पररणनम पनकका न्सर् व अल्झनर्मर र्न रोगनंमध्रे् तपनसण्र्नत आलन. त्र्नत दोन्ही 
रोगनंत सनचत जनणनऱर्न घनतक िगथर्नंर्न हे संर्ुग अटकनव करते. असे ठदसूर् आले. लनइट चेर् 
अमनर्लॉइडोलससची पुर्रनवतृ्ती व त्र्नंचे सनचत जनणे र्नत थनबंवले जनते 


